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المسؤولية االجتماعية للمجموعة و . تقرير االستدامةبمجموعة البركة المصرفية ش.م.أصدرت 

 .2017لعام 

 

، كما اوأنشطته افي مختلف برامجه 2017خالل عام حققته المجموعة يتضمن التقرير التقدم الذي 

في البلدان التي  إلنجازات وجميع برامج االستدامة والمسؤولية االجتماعيةمراجعة عالمية ل جريأنه ي

هذه جميع االجتماعي واالقتصادي لألثر ليتضمن التقرير أيًضا تقييًما كما . تعمل فيها المجموعة

 أيضا عن تقييم العام الثاني ألهداف البركةالمجموعة علن تكجزء من التقرير، وطة. نشاألبرامج وال

 .)2020 – 2016)  للتنمية المستدامة

 

على أن تكون مسؤولة ها كس التقرير التزام مجموعة البركة المصرفية باتباع نموذج عمل يساعدويع

 – 2016كة للتنمية المستدامة )البرعن أهداف ت المجموعة ، أعلن2016في عام واجتماعيًا. ومؤثرة 

 تركز أهداف البركةو .هدافدعم هذه األمليون دوالر لتمويل و 635أكثر من بتقديم مع تعهد ( 2020

على خلق فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. وترتبط بسبعة من أهداف التنمية للتنمية المستدامة 

 .2030 لألمم المتحدة  المستدامة

 

 ى تحقيق ما يلي:إل (2020-2016) للتنمية المستدامة أهداف البركةتسعى و

 .وظيفة 51000أكثر من  خلق .1

 .مليون دوالر لمشاريع الرعاية الصحية 434تمويل أكثر من   .2

 .مليون دوالر للمشاريع التعليمية 191تمويل أكثر من   .3

أهداف ي مجال تنفيذ ما يلي فمجموعة البركة المصرفية  من تحقيق تمكنت ،  2017خالل عام و

 :للتنمية المستدامة البركة

 2017عام الموضوع لهدف المن  %73فرصة عمل والتي تمثل  7،446 المساعدة في خلق  .1

 .فرصة عمل 10,207خلق  المتمثل في



2 

 

ية، وهذا المبلغ يمثل التعليمودعم المشاريع  تمويلدوالر أمريكي ل 100,000,000تقديم مبلغ  .2

 .أمريكي دوالرمليون  38,173,398المتمثل في تقديم  2017عام الموضوع لهدف المن  261%

، وهو يمثل الرعاية الصحية أمريكي لتمويل ودعم مشاريعدوالر  146 626 000مبلغ تقديم  .3

 .أمريكي دوالر 86,700,977 البالغ قدره 2017عام الموضوع لهدف المن % 169

يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد وفي هذه المناسبة، قال األستاذ 

األهداف هذه لألمم المتحدة، ألننا نعتقد أن للتنمية المستدامة "نحن فخورون بدعم األهداف العالمية 

أعمالنا األهداف في هذه نحن نعمل باستمرار على استيعاب وتستند إلى قيمنا المشتركة المتأصلة. 

 ." أعمالنا وعملياتنا تأثير أكبر الستراتيجيةلخلق 

 

يتطلب التمويل على مستويات للتنمية المستدامة تحقيق األهداف العالمية إن "األستاذ عدنان وأضاف 

إن كما . يلعبه في هذا المجال رئيسي مختلفة، وبالتالي فإن قطاع الخدمات المصرفية والمالية له دور

نعمل أن ينبغي علينا جميعاً ، وغير مسبوقةلتمويل هذه األهداف متوفرة بصورة ية رالستثماص الفرا

 الموجودة. لتمويليةة الفجواسوياً لسد 

 

المذكورة سابقاً هو للتنمية المستدامة بتحقيق األهداف العالمية المصرفية البركة مجموعة إن تعهد 

أنحاء الوعي في جميع تجسيد لدور المواطنة المؤثرة الذي تمارسه المجموعة وحرصها على خلق 

 ، بما في ذلك الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية.مؤسسة في جميع الجوانبال

 

مرّخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف  .كر أّن مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.بويذ

البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رّواد العمل 

المصرفي اإلسالمي على مستوى العالم حيث تقّدم خدماتها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار 

يّة الدولية للتّصنيف تصنيفا ائتمانيا من ومنحت الوكالة اإلسالمشخص في الّدول التي تعمل فيها. 

. كما منحت الوطني التصنيف مستوى على)القصير المدى(  A3 / المدى( )الطويل +BBBالدرجة 

  Bالمدى( و )الطويل BB بدرجة اائتماني امؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف

 المدى(.  )القصير

 

ماتها المصرفيّة والماليّة وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتقّدم بنوك البركة منتجاتها وخد

الّسمحاء في مجاالت مصرفيّة التّجزئة، والتّجارة، واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الخزينة، هذا 

 مليار دوالر أمريكي. 2.5ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 

 

دولة، حيث  16ثيل في مصرفيّة تابعة ومكاتب تموللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثّل في وحدات 

تونس، البحرين، ، مصر، في كّل من األردن تواجد. وللمجموعة حاليا فرع 695 نتدير أكثر م

 ة، سوريــالسودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربية السعودية

 .وليبيا إندونيسيا من كل في ومكتبي تمثيل باإلضافة إلى فرع واحد في العراقوالمغرب، 

 

 


